RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D’AUTORITZACIÓ com a activitat potencialment
contaminadora de la atmosfera (APCA) del grup B al gasocentre de Marratxí,
promogut per Cepsa S.A.U.
EXP. APCA-0781
PRIMER. Concedir l’Autorització com a activitat potencialment contaminadora de
l’atmosfera (APCA) del grup B, codi APCA 05 04 02 01 al gasocentre de Marratxí,
promogut per Cepsa S.A.U., amb les especificacions i condicions que es relacionen
a continuació:
1. Condicions proposades
La present autorització es concedeix amb els límits i condicions tècniques que
s’estableixen a continuació, a no ser que reglamentàriament s’estableixin
condicions o límits més restrictius. Qualsevol modificació dels límits i condicions,
haurà de ser autoritzada prèviament.
1.1 Controls, minimització d’emissions i mesures preventives implementades
El titular de la instal·lació haurà d’establir i aplicar un pla de manteniment i millora
de les seves instal·lacions i processos, integrant-lo en el seu Sistema de Qualitat,
en vistes a minimitzar les seves emissions de COV, en aplicació de les millors
tècniques disponibles (MTD) aplicables, les quals són:
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Assegurar un alt nivell d’estanquitat dels tancs i dels sistemes de
canonades fent les revisions pertinents dins els terminis legislats,
segons el Reial Decret 1562/1998 i resta de normativa específica
aplicable.



Dur a terme un correcte manteniment de la instal·lació.



Establir i mantenir un programa formal de manteniment de les sondes
“VEEDER ROOT, sistema de mesurament automàtic i detecció de fuites
seguint indicacions del fabricant.



Implantar procediments per assegurar que les emissions associades als
buidats, purgues i neteges d’equips són tractades adequadament.



Davant de qualsevol tipus de d’anomalia, es paralitzarà el

subministrament i es donarà avís immediat als tècnics de manteniment
que repararan els desperfectes.


Aplicar un sistema de tractament adequat als vapors procedents de
l’emmagatzematge

El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer trimestre
de l’any següent, a l’òrgan autonòmic competent, una declaració i informació
relativa a l’aplicació i compliment del pla de manteniment i millora, assenyalat
anteriorment, i referit a l’any anterior, juntament amb les hores de funcionament
dels equips i la manipulació de combustibles.
2. Altres obligacions
1. La instal·lació haurà de dur un registre i arxiu dels controls realitzats així com
dels informes resultants, el qual haurà d’estar a disposició de l’administració
competent. En aquest registre s’inclourà al menys dades relatives al
funcionament, emissions, incidències (autocontrols d’emissions, revisió
periòdica de la instal·lació, aturades, avaries, etc.) i inspeccions, i s’haurà de
conservar al menys durant deu anys.
2. Es disposarà d’una còpia de l’autorització en la instal·lació a disposició dels
agents de l’autoritat.
3. El titular de la instal·lació haurà de remetre anualment, durant el primer
trimestre de l’any següent, a l’òrgan autonòmic competent en matèria de
contaminació atmosfèrica, una declaració i informació relativa a l’aplicació i
compliment del pla de manteniment assenyalat anteriorment, juntament amb
informació relativa al balanç d’emmagatzematge i distribució.
4. El titular de la instal·lació comunicarà a l’òrgan autonòmic competent les
condicions d’explotació diferents a les normals que poden afectar al medi
ambient, així com les mesures correctores implementades per esmenar-les.
3. Modificacions de la instal·lació
Segons el que s’estableix en els articles 7, 13 i 14 de la Llei 34/2007, el titular
haurà d’informar a l’òrgan competent de qualsevol projecte de canvi en el
caràcter, el funcionament o la grandària de la instal·lació, així com de tot canvi
que afecti a la identitat o al domicili del titular. L’òrgan competent valorarà el
caràcter de la modificació i, en vistes de la informació rebuda, podrà modificar
d’ofici l’autorització.
4. Vigència de l’autorització
El termini de vigència de la present resolució d’autorització és de vuit anys,
comptadors a partir de la data de la seva notificació al titular. Transcorregut
aquest termini haurà de ser renovada i, en el seu cas, actualitzada.
El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar la renovació de l’autorització al menys
amb tres mesos d’antelació a la data de venciment de l’autorització vigent.
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